Referat fra caféstyregruppemøde d.28 marts 2017
1. Deltagere: Vinie, Mette, Miriam, Nina, Gitte og Charlotte
2. Referent: Charlotte
3. Velkommen til Nina og kort præsentation af gruppen og gennemgang af arbejdet i
caféstyregruppen. Nina kendte gruppen, hun har før hjulpet i Caféen. Vinie gennemgik
arbejdsindholdet for gruppen, og talte om budgettet på 40.000 kr. og de faste arrangementer vi
har brugt penge på.
4. Caféen siden sidst:
Passerlisten: Ok. Det ser normalt ud.
Hjælp i køkkenet: Gitte L og Grethe hjælper. Grethe slutter med praktik nu og overgår til
flexjob på 10 timer om ugen.
Vinie hjælper i caféen d. 25/4. Gitte har brug for at afspadsere 1 1/2time.
Status på +/- timer: før + 29 timer.
Nu: +2,5 for regnskab +16 for kursus =47,5
-18 til påske -1,5 25/4 og -5 16/6= 24 ,5
afspadsering til gode +23 timer
Chanel og Victoria holder loppemarked i caféen 23/4. (se Facebook)
Nyt kasseapparat er bevilliget.
Gitte køber 10 ugers abonnement på kostberegnerprogram til computeren.
5. Opfølgning på beboermødet den 21. marts.
Godt beboermøde. Hele caféstyregruppen er på valg hvert år. Janne genopstillede ikke, Nina
blev valgt. Mette kom til at gå hjem før valget, og kunne derfor ikke genvælges. Vi håber afd.
bestyrelsen vil udpege hende som medlem, indtil hun kan vælges på beboermødet i sept.
6. Torsdag d.30 marts kommer Chriss og fortæller om biodynamisk landbrug. Vinie og Nina har
fået et fint indlæg i Albertslund posten. Nina og Miriam deltager og lukker og slukker efter
arrangementet.
7. Sankt Hans aften fredag d.23 juni. Kl 18. Alle der kan deltager.
Gitte køber ind til grillmad. Caféen lukker kl.21. bålet tændes kl.21.30. Vi beder driften flytte
borde og bænkesæt op på plænen. Her skal være mindre telt med lys hvorfra vi kan sælge øl
og vand. Miriam regner med at kunne skaffe musikere til aftenen. Max 6000kr.fra kl.21 til 23.
Vi spørger om hjælp til heksefremstilling og grillmestertjansen, samt pasning af baren.
Vi beder opvaskerne komme 18.30 til 21.
8. Vi arrangerer musikaften med Mike Whellans. Evt.22. sept.
Ingen spisning, men Scottish/Irish coffee og salg fra baren.
9. Opøserskema
Skemaet blev udfyldt men med et par huller sidst i perioden, som vi lukker senere.
10. Vinie sætter Sct.Hans arrangement og evt. Mike Whellans koncert i Hyldeposten.
11. Næste møde bliver 8/6 hos Charlotte

